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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Охорона матері та плоду залишається актуальним 
завданням в сучасному акушерстві та гінекології. Зниження народжуваності та 
частота перинатальної захворюваності робить особливо актуальним вивчення 
механізмів виникнення патології у вагітних жінок та їх новонароджених. Одним з 
недостатньо вивчених розділів в перинатальному акушерстві є маловоддя, яке є 
одним із специфічних ознак порушень функції плідних оболонок, вад розвитку 
плоду, екстрагенітальної патології. Частота його постійно збільшується і досягає 
0,3 - 7 % [Андрущенко О.Л., 2013; Аспарченко Т.В., 2012; Іщенко А.І., 2014].

В сучасній літературі недостатньо відображені дані про перебіг вагітності та 
пологів при маловодді різного генезу. Поодинокі роботи вказують на провідну роль 
у розвитку даного ускладнення спадкової патології, вроджених вад розвитку 
плідного яйця, порушень вуглеводного обміну [Бабаєва Г.І., 2013; Давидова Ю.В., 
2013]. Незначне число досліджень присвячено факторам ініціації механізмів 
маловоддя [Іщенко А.І, 2014; Маляр В.В., 2013]. Обмежені дані щодо особливостей 
інфекційного профілю навколоплідних вод, функціонального стану 
фетоплацентарного комплексу, ультразвукових маркерів та динамічних якісних і 
кількісних змін навколоплідних вод в процесі гестації [Вдовиченко Ю.П., 2013; 
Кондратенко Н.М., 2013; Крижовець В. І., 2013; Маляр В.В.,2013].

Одним із можливих резервів для вирішення прогресивних перинатальних 
втрат та можливого попередження летальності є ефективна корекція і профілактика 
едотеліальних порушень. Основними напрямками терапії для покращення стану 
плоду, згідно даних літератури, є корекція гемодинаміки материнського організму, 
зокрема вплив на мікроциркуляцію в системі «мати-плацента-плід» та метаболічні 
процеси [Домовий А.А., 2012; Луб’яна С.С., 2014].Таким чином, існуючі сучасні 
підходи до діагностики маловоддя, оцінка факторів ризику та стану 
фетоплацентарної системи мають особливе значення не тільки у виборі методів 
первинної профілактики, раціональної терапії, оптимального розродження і ранньої 
реабілітації новонароджених, а в цілому -  у прогнозуванні цієї складної 
перинатальної патології [Пересада О.А., 2012; Давидова Ю.В., 2013; Куновська 
Л.М., 2013; Макаров І.О., 2013].

Вивченню наведених питань і буде присвячене дане дослідження, що 
дозволить значно розширити знання патогенезу, підвищити якість лікування даного 
гестаційного ускладнення та знизити частоту акушерських і перинатальних 
наслідків.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
фрагментом наукової роботи кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового 
«Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного 
здоров’я та перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (державний 
реєстраційний № 0114U004747, терміни виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є 
співвиконавцем.

Мета дослідження. Зниження частоти акушерських та перинатальних 
ускладнень у вагітних з маловоддям на підставі вивчення сприяючих чинників,
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стану ендотелію, порушень стану фетоплацентарного комплексу та розробки 
програми лікувально-профілактичних заходів.

Завдання дослідження:
1. Оцінити основні чинники ризику розвитку маловоддя на сучасному етапі.
2. Вивчити порівняльні аспекти перебігу вагітності, пологів та перинатальні 

результати розродження жінок з маловоддям.
3. Вивчити особливості порушень показників матково-плодово-плацентарного 

кровоплину, ендотеліальної дисфункції у жінок з маловоддям.
4. З’ясувати особливості психоемоційного стану та функціонального стану 

ВНС у жінок з маловоддям.
5. Вивчити частоту інфікування та особливості мікрофлори та пологових 

шляхів у жінок з маловоддям.
6. Розробити і показати ефективність алгоритму ведення вагітності у жінок з 

маловоддям.
О б’єкт дослідження: вагітність з маловоддям.
Предмет дослідження: перебіг вагітності та пологів, фетоплацентарний 

комплекс, вегетативна нервова система, мікробіоценоз статевих шляхів, 
внутрішньоутробний стан плоду.

Методи дослідження: для оцінки стану вагітної та плоду -  анамнестичні, 
загальноклінічні, інструментальні, біохімічні, імуноферментні, психологічні, 
бактеріологічні, бактеріоскопічні, морфологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше, на основі комплексного 
клініко-параклінічного обстеження вагітних жінок зі зменшеним об'ємом 
навколоплідної рідини науково обгрунтовано роль маловоддя в генезі 
перинатальної патології.

Вперше більш глибоко показано роль ендотелію у генерації процесів 
порушення функціонування фетоплацентарного комплексу, роль хронічних 
осередків генітальної інфекції та зміни мікробіоценозу статевих шляхів в розвитку 
маловоддя.

Вперше отримані дані щодо особливостей взаємозв'язку між клінічними 
особливостями перебігу вагітності та пологів, функціональним станом вегетативної 
нервової системи і фетоплацентарного комплексу у жінок з маловоддям.

Отримані результати вперше дозволили розширити наявні дані про механізм 
формування і розвиток перинатальної патології у жінок з маловоддям, а також 
науково обгрунтувати необхідність використання вдосконаленого алгоритму 
лікувально-профілактичних заходів.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведеного 
аналізу визначено основні фактори ризику акушерських та перинатальних 
ускладнень, особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, 
стану плоду та новонароджених у жінок, вагітність яких перебігала на фоні 
маловоддя.

Показано, що розвиток акушерських та перинатальних ускладнень 
відбувається на фоні гемодинамічних та ендокринологічних змін у 
фетоплацентарному комплексі.
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Запропоновано алгоритм діагностичних, лікувально-профілактичних заходів 
спрямованих на корекцію порушень в системі мати-плацента-плід у жінок з 
маловоддям для зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень.

Розроблено і впроваджено практичні рекомендації щодо зниження частоти 
акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із маловоддям.

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати досліджень 
вагітних з маловоддям впроваджені в лікувальну практику міського клінічного 
пологового будинку та областного перинатального центру м. Івано-Франківськ 
(затв. 29.04.16), Ужгородського міського пологового будинку (затв. 12.05.16), 
Перинатального центру м. Київ (затв. 16.05.16). Положення дисертаційної роботи 
використано в навчальному процесі на кафедрах акушерства та гінекології імені
І.Д. Ланового (затв. 29.08.16) та навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 
29.08.16), на кафедрі акушерства та гінекології Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. І.П. Шупика МОЗ України (затв.29.08.16).

Особистий внесок здобувача. Автором разом із науковим керівником обрано 
тему, визначено мету та напрямки проведення дослідження. Дисертантом здійснено 
аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури за останні 10 років з висвітлення даної 
проблеми, проведено патентно-інформаційний пошук, сформульовано висновки та 
практичні рекомендації. Самостійно проведено відбір пацієнток, забір і підготовку 
біологічного матеріалу для біохімічних та імунологічних, мікробіологічних 
досліджень, забір та підготовку зразків посліду для морфологічного дослідження. 
Усі клініко-інструментальні та лабораторні методи дослідження виконані 
безпосередньо автором або за його участі. Самостійно проводилось спостереження 
за перебігом вагітності, яка ускладнилась маловоддям, на етапах лікування. 
Дисертант є співавтором щодо впровадження способів удосконалення діагностики 
та лікування вагітних з маловоддям. Здобувачем особисто виконано аналіз 
отриманої в процесі дослідження інформації, написані всі розділи дисертації та 
підготовлені до друку наукові праці (співавтору публікацій, як керівнику роботи, 
належить ідея дослідження).

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та 
обговорювались на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених 
з міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини та фармації в наукових 
розробках студентів і молодих вчених» (Івано-Франківськ, березень 2012), «Сучасні 
аспекти перинатальної медицини. Телемедицина в практиці світової та української 
медичної спільноти» (Львів, квітень 2013), на XV конгресі СФУЛТ (Чернівці-Київ- 
Чікаго, жовтень 2014), на науково-практичній конференції з міжнародної участю та 
пленумі акушер-гінекологів України «Іноваційні підходи в акушерству гінекології 
та репродуктології» (Київ, вереснь 2014), на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну 
практику» (Тернопіль, березень 2016).

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 
15 наукових праць, із них 8 статей у наукових фахових виданнях України,
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2 зарубіжні публікації (республіка Польща, США), 5 тез у збірниках наукових праць 
та збірниках матеріалів симпозіумів та конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 
156 сторінках машинописного тексту та складається із вступу, огляду літератури, 
розділу матеріали та методи, 3 розділів власних досліджень, розділу аналізу та 
узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаних джерел, додатків. Текстова частина займає 129 сторінок. 
Дисертаційну роботу проілюстровано 23 таблицями та 16 рисунками. Список 
використаної літератури, обсягом 23 сторінки, нараховує 224 джерела, з яких 
124 кирилицею та 100 латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та мети дослідження. Відповідно до мети та завдань даного 
наукового дослідження нами було проведено комплексне клініко-лабораторне 
обстеження 120 вагітних жінок у терміні вагітності 27-29 тижнів, в яких 
діагностовано маловоддя. Ці жінки становили основну групу. В контрольну групу 
ввійшли 30 вагітних без маловоддя.

Всі вагітні жінки були обстежені згідно наказу № 417 МОЗ України від 
15.07.2011р.. У всіх обстежених проводили збір анамнезу (паспортні дані, 
соціальний та сімейний стан, дані фізикального огляду, характер екстрагенітальної 
патології, гінекологічний та репродуктивний анамнез, перебіг даної вагітності). 
Аналіз анамнестичних даних і результатів клінічного та лабораторного обстежень 
здійснювали за розробленою картою спостереження вагітної жінки.

В подальшому вагітні основної групи були розподілені залежно від виду 
призначеної терапії на дві групи -  І та ІІ. До І групи увійшли 60 жінок, яким була 
призначена традиційна терапія інфекційного агента згідно наказу № 977 МОЗ 
України від 27.12.2011. Всім хворим призначали антибіотик спіраміцин. При 
виявленні вірусного інфікування -  додатково призначали препарат, який містить 
екстракт з суміші трав Щучки дернистої та Війника наземного, а також ректальні 
суппозиторії, які містять інтерферон альфа-2b людський рекомбінантний в дозі 
1 млн. МО двічі на добу курсом 10 днів.

Вдосконалений нами алгоритм містив запропонований комплекс лікування, 
який крім вище вказаної терапії додатково включав:
1. При плацентарній дисфункції ендокринного генезу (обтяжений акушерсько- 
гінекологічний анамнез, непліддя, екстрагенітальна патологія) та порушенням 
вегетативного балансу використовували похідні аргеніну гідрохлориду в поєднанні
3 комплексним препаратом (який містить янтарну кислоту, нікотинамід, рибоксин, 
рибофлавіну мононуклеотид).
2. При плацентарній дисфункції інфекційно-запального генезу (хронічні запальні 
захворювання генітальної та екстрагенітальної локалізації, загрози 
внутрішньоутробного інфікування) використовували комбінований протимікробний 
та антисептичний препарат деквалінію хлорид та для відновлення біоцинозу піхви 
після антибіотикотерапії -  ліофілізовані лактобактерії в загальнотерапевтичних
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дозуваннях в наступні терміни вагітності 27-29 тижні. Ефективність призначеної 
терапії оцінювали в терміні гестації 32-33 тижні.
3. При поєднанні вищеописаних варіантів ПД використовували вище запропоновані 
схеми в ті ж самі терміни вагітності.

Для проведення досліджень була розроблена карта спостереження, до якої 
були занесенні основні дані акушерсько-гінекологічного, репродуктивного, 
екстрагенітального анамнезів, клінічного перебігу вагітності, пологів, стану 
новонароджених, післяпологового та неонатального періодів.

Ехоскопічне дослідження плоду та оцінку ФПК проводили на апараті 
“VOLUSON” 730 Pro (Японія) в реальному масштабі часу. Кількість навколоплідних 
вод оцінювали при УЗД скануванні у чотирьох квадрантах порожнини матки, в 
кожному з яких визначали глибину (вертикальний розмір) найбільшої кишені 
амніотичної порожнини, вільної від частин плоду. Сума чотирьох цих значень 
визначає собою індекс амніотичної рідини (ІАР). Діагноз маловоддя встановлювали 
при наявності ІАР нижче 5 процентиля, нормальне значення даного показника є 
межах 5-97,5 процентиля (J. Phelan et al., США).

Ехографічне дослідження плаценти проводили за стандартною методикою 
Г.П. Максимова. Оцінку ступеня зрілості плаценти проводили за шкалою 
Р. Grannum еt al.. Доплерометричну оцінку кровоплину ФПК проводили з 
використанням комбінованого датчика із наступною реєстрацією доплерограм з 
частотою 3,5 МГц, що працює в імпульсному режимі, частотний фільтр на рівні 
100 Гц.. Ступінь порушення гемодинаміки ФПК оцінювали за класифікацією
А. Н. Стрижакова.

Внутрішньоутробний стан плоду під час вагітності оцінювали за допомогою 
біофізичного профілю плоду (БПП) за методикою F. A. Manning et аі. 
Кардіотокографічне дослідження проводили на апараті “Fetal Monitor FC 700” 
(Bionet Co., LTD, Корея) непрямим методом.

У всіх 150 обстежених жінок досліджувався вміст в периферичній крові 
гормонів: вільного естріолу, плацентарного лактогену, прогестерону, кортизолу 
методом імуноферментного аналізу, а саме наборів “Access Unconjugated Estriol” 
(Beckman Coulter, США), “hPL ELISA EIA-1283” (“DRG”, Німеччина),
“ПРОГЕСТЕРОН-ИФА” (“Хема-Медика”, Російська Федерація) та “Access Cortisol 
Calibratior S0” (Beckman Coulter, США) за загальноприйнятими методиками згідно 
інструкції виробника.

Вивчення ендотеліну-1 та оксиду азоту в сироватці крові наборами реактивів 
“Biomedica” (Австрія) та “RDS” (Англія) проводили шляхом імуноферментного 
аналізу стандартними наборами згідно інструкції виробника.

Вивчення стану вегетативної нервової системи проводили на апараті 
«КардіоЛаб» (Харків), за методикою Р.М. Баєвського та співавт., 1984р, яким 
реєстрували моніторний ЕКГ-запис на протязі 10 хвилин. Електроди основних 
відведень накладають по загальноприйнятій методиці. Нами проводився аналіз 
наступних показників варіабельності серцевого риту: частота серцевих скорочень 
(ЧСС, уд/хв), Мода (Мо, сек) -  найбільш поширене значення R-R. Амплітуда моди 
(АМо, %), варіаційний розмах (ВР, сек), індекс напруження регуляторних систем
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(ІН), індекс вегетативної рівноваги (ІВР). Спектральні показники: потужність 
спектру дуже низькочастотного компоненту варіабельності (Very Low Frequency,

Л

(VLF), абсолютне значення, мс ); потужність спектру низькочастотного компоненту 
варіабельності (Low Frequency (LF)); потужність спектру високочастотного 
компоненту варіабельності (High Frequency (HF)), а також LF/HF -  симпатико- 
вагальний індекс.

Психоемоційний стан жінок оцінювали шляхом опитування за допомогою 
шкали, запропонованої С. Д. Спілбергером та адаптованої Ю. А. Ханіним (1978), що 
складається з двох підшкал: особистісної та ситуативної (реактивної) тривожності. 
Для кожної з пацієнток встановлювали суму балів, що характеризує її адаптивність, 
емоційність і стресостійкість. За отриманими даними визначали індекс 
стресостійкості для кожної вагітної зокрема, згідно стандартного ключа до 
методики.

Для визначення антигенів хламідій, уреаплазми, мікоплазми, вірусу 
генітального герпесу, цитомегаловірусу в цервікальному каналі використовували 
набори реагентів для полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) до перечислених вище 
видів інфекцій (“АмплиСенс Chlamidia tr.-FL”, “АмплиСенс Ureaplasma spp.-FL”, 
“АмплиСенс Micoplasma gom.ген-FL”, “АмплиСенс HSV I, II-FL”, “АмплиСенс 
CMV-FL”). Інтерпритація результатів виконується автоматично за допомогою 
програмного забезпечення до набору.

Бактеріоскопічне дослідження проводили шляхом забору матеріалу із 
стандартних точок з мікроскопією нативних мазків, проводили фіксацію та 
діагностику патогенної флори одним із загальноприйнятих методів, зокрема за 
Романовським-Гімзою. Даючи оцінку мазку, визначається кількість епітеліальних 
клітин, лейкоцитів, характер мікрофлори, а також реакція вагінального вмісту. 
Бактеріологічне дослідження проводили за методикою секторального посіву на 
щільні середовища, що дозволяє визначити ступінь мікробного обсіменіння та 
виявити максимально можливий спектр аеробної та факультативно-анаеробної 
мікрофлори. Для виділення чистих культур використовували механічні та біологічні 
методи.

Дослідження плацент проводилось за схемою, яка включала в себе 
макроскопічний аналіз, забір матеріалу та подальше гістологічне дослідження. 
Оцінка диференціювання структур ворсинкового дерева за ступенем його зрілості 
проводилось з використанням класифікації, запропонованої І.С. Давиденком.

Достовірність отриманих показників підтверджувалась шляхом розрахунку 
похибки для відносних величин за загальновідомою формулою. Для порівняння 
двох незалежних груп за однією ознакою застосовували непараметричний критерій 
Манна-Уїтні, для порівняння двох залежних груп -  критерій Вілкоксона. Також 
вираховували критерій Хі-квадрат (х2) та відношення шансів (Odds Ratio,OR). 
Різницю між величинами, які порівнювали вважали достовірною при р<0,05.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведених 
досліджень свідчать, що середній вік обстежених двох груп не відрізнявся і 
становив відповідно 27,12±0,44 та 27,23±0,76 роки.
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За даними наукових досліджень до моніторингових чинників ризику 
маловоддя відносять: вікових першородячих, перенесені дитячі інфекційні
захворювання, порушення менструального циклу (пізнє менархе - більше 15 років, 
тривалість циклу більше 32 днів), гінекологічну патологію (непліддя, 
гіперандрогенія, доброякісні захворювання шийки матки, артифіціальні та 
мимовільні аборти). Наші дані тільки частково підтверджують роль вище вказаних 
факторів. Так, наявність хронічних запальних процесів придатків матки, які в 
анамнезі у осіб основної групі мали місце в 2,49 рази частіше ((41,67±4,50) %), 
запальних процесів нижніх відділів статевих шляхів, які перенесли до вагітності в 
1,93 рази більше пацієнтів з маловоддям ((70,83±4,15) %), наявність операцій на 
органах малого тазу -  ((15,00±3,26) %) в основній групі.

Результати наших досліджень дають нам підстави припустити, що сприяючим 
фактором у поширенні запальних процесів геніталій у вагітних з маловоддям є 
ранній початок статевого життя (до 16 років), який констатовано у ((54,17±4,55) %), 
третина жінок основної групи ((33,33±4,30) %) мала три та більше статевих 
партнерів.

Дані гінекологічного анамнезу може обумовлювати ранні репродуктивні 
втрати, які за даними нашого дослідження були більш поширеними серед осіб 
основної групи. Так, в цій групі ((14,17±3,18) %) мали один мимовільний викидень, 
((0,83±0,83) %) -  три та більше викиднів і (4,17±1,82) % -  аборт, що не відбувся.

Результати нашого дослідження не підтверджують вагомого значення 
екстрагенітальної патології у ґенезі маловоддя. Однак, звертає на себе увагу той 
факт, що при даній патології ФПК у жінок частіше відмічається наявність запальних 
процесів сечовидільної системи (16,67±3,40) %), глотки (6,67±2,28) %).

Літературні джерела засвідчують, що сьогодні роль інфекційного чинника як 
однієї з причини перинатальної захворюваності та смертності вже є доведеним 
фактом, супроводжує патологічний перебіг гестації, зокрема патологію ФПК, має 
вагому роль у виникненні невиношування вагітності, розвитку хоріонамніоніту. 
Результати досліджень О.М. Кусої та О.М. Макарчук свідчать, що у 15,56 % жінок з 
групи високого інфекційного ризику вагітність супроводжується маловоддям. При 
вивченні стану ФПК на фоні інфікування міко- та уреаплазменною інфекцією в 
ІІ триместрі вагітності С.С. Луб’яная та співавт. констатують, що у 27 % випадків 
встановлено патологію навколоплідних вод, зокрема 8,3 % -  маловоддя. За даними 
нашого дослідження більшість хворих основної групи (69,17±4,22) %) мали 
бактеріальну інфекцію, третина -  бактеріально-вірусну (30,83±4,22) %). 
Встановлено, що у переважної більшості вагітних (78,33±3,76) %) виявлено два та 
більше патологічних мікроорганізмів. В структурі патологічних збудників 
найбільшу частку становили представники умовно-патогенної флори в підвищеній 
концентрації: яку виявлено у ((60,00±4,47) %, %2=32,25, р<0,01 відносно контрольної 
групи) жінок основної групи, у половини вагітних (51,67±4,56) %) -  кандидоз, 
майже у третини (28,33±4,11) %, %2=9,43 р<0,01 порівняно зі здоровими вагітними) -  
уреаплазменна інфекція, у ((18,33±3,53) %) -  генітальний герпес (%2=5,06 р<0,05 
відносно контролю), у ((15,83±3,33) %) -  гарднерельоз (%2=4,10, р<0,05 порівняно зі 
здоровими вагітними) та ін.
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Як свідчать дослідження О.М. Цмур, дисбіоз піхви у вагітних в ІІ триместрі 
гестації пов'язаний з ускладненим перинатальним періодом та може бути причиною 
підвищеного рівня захворюваності немовлят та ускладнень під час вагітності. 
Дослідження Вл. В. Подольського та співат. підтверджують цю думку та вказують, 
що у жінок з порушеним репродуктивним анамнезом (непліддя, артифіціальний 
аборт) та синдромом дисфункції ВНС часто наявні суттєві зміни біоценозу піхви, що 
проявляються у зниженні рівня висіву лактофлори, збільшення патогенних 
стафілококів, ентеробактерій, грибів роду Candida, хламідій, уреаплазм, вірусу 
герпесу в різних поєднаннях. За даними нашого дослідження, слід виділити загрозу 
мимовільного викидня у кожної четвертої жінки (25,00±3,95) %) основної групи 
(х =3,78, р=0,05), загрозу передчасних пологів -  тільки у хворих з маловоддям -  
((8,33±2,52) %, р<0,01). Такі результати співпадають з літературними джерелами.

Ми встановили, що перебіг вагітності у жінок з маловоддям характеризувався 
наявністю плацентарної дисфункції у ((14,17±3,18) %), маловагового плоду в 
(8,33±2,52) %), затримки розвитку плода І ст. -  у ((4,17±1,82) %). Ці дані 
узгоджуються з результатами досліджень А.В. Сухарєва та Т.М. Грінкевич, які 
свідчать, що у вагітних з висхідним шляхом інфікуванням достовірно частіше 
відмічається патологія ФПК, в тому числі і маловоддя, та в два рази зростає частота 
плацентарної дисфункції.

Як свідчать дослідження науковців G. Romero-Gutierrez (2014), J. Herrera- 
Coria(2014), A.S. Ruiz-Trevino (2014), які вивчали перинатальні наслідки у жінок з 
маловоддям, а саме доплерометричні показники в артерії пуповини, які є більш 
високо чутливими, специфічними та більш точними для прогнозування 
перинатальної смертності, ніж вимірювання амніотичних вод та оцінка 
новонародженого за шкалою Апгар. Нами встановлено зростання середніх величин 
ІР, СДВ та ПІ в маткових та пупочній артеріях в межах 15-20 %, які, однак 
відповідали фізіологічним параметрам для терміну гестації 27-29 тижнів. А 
порушень гемодинаміки зі сторони аорти плода та середньої мозкової артерії плода 
не було.

Згідно класифікації розладів гемодинаміки А.Н. Стрижакова у ((10,83±2,84) 
%) хворих констатовано ІА ступінь порушень кровотоку, у ((19,17±3,59) % -  ІБ 
(х =5,39, р<0,05 відносно контролю) і тільки у (10,83±2,84) %) -  ІІ. Розладів 
кровообігу не мали ((59,17±4,49) %, х2=16,38, р<0,01 відносно контролю) 
обстежених.

Достовірних відмінностей у концентрації плацентарного лактогену, вільного 
естріолу та прогестерону між вагітними з маловоддям та фізіологічною гестацією не 
відмічено. Тим не менш, наявний поштовх до порушення синтезу даних гормонів 
плацентою, на що вказує зниження вільного естріолу на 21,02 %, плацентарного 
лактогену на 9,32 %, прогестерону -  на 8,62 %, порівняно з контрольними 
величинами.

Нами встановлено, що рівень ендотеліну сироватки крові у жінок з 
маловоддям був на 33,71 % (р<0,01) більшим, а оксиду азоту -  на 13,24 % (р<0,05) 
меншим відносно значення здорових вагітних.
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При вивченні рівня тривожності у вагітних з маловоддям за допомогою 
опитувальника С.Д. Спілберга та Ю.А. Ханіна, нами не встановлено достовірної 
різниці у величині особистісної тривожності, проте, рівень ситуативної тривожності 
був достовірно більшим у вагітних основної групи (р<0,01). Також високий рівень 
ситуативної тривожності констатовано в 1,79 рази більше (41,67±4,50) %). 
Підвищений стан тривожності підтверджує і збільшений вміст кортизолу, який 
вважається гормоном стресу, на 12,08 %.

У жінок з маловоддям були явно виражені ознаки тривожності та стресу, які 
проявлялись у переважанні активності симпатичної регуляції ВНС (зростання АМо 
на 36,47 % (р<0,01), зменшення ВР на 26,32 %, збільшення ІН в 1,90 рази (р<0,01), а 
ІВР в 1,85 рази (р<0,01), підвищення співвідношення LH/HF до (1,46±0,02) %, 
збільшенні частки потужності спектру дуже низькочастотного компоненту 
варіабельності до (30,46±2,98) %.

Частка патологічних пологів у жінок з маловоддям склала (20,83±3,71) %), а 
саме: передчасний розрив амніону ((16,67±3,40) %), слабкість пологової діяльності 
(12,50±3,02) %)), операція епізіотомії проведена у кожної третьої жінки (31,67±4,25) 
%). Кесарів розтин за показом - дистрес плода (41,67 %). Серед порушень загального 
стану новонароджених народились в помірній асфіксії (18,33±3,53) %), (р<0,05) та 
((3,33±1,64) %) -  в тяжкій (р<0,05).

У 10 (8,33±2,52) %) відмічалась патологічна втрата ваги, у ((4,17±1,82) %) -  
ЗРП І ст. (р<0,05), (5,83±2,14) %) -  морфофункціональна незрілість (p<0,01), 
(5,00±1,99) %) -  набряковий синдром (p<0,05) та ((10,00±2,74) %) -  гіпоксично- 
ішемічне ураження ЦНС (p<0,001), по ((6,67±2,28) %) мали ознаки
внутрішньоутробного інфікування і гіпербілірубінемію та ((3,33±1,64) %) були 
переведені в обласну клінічну дитячу лікарню для корекції ознак інфікування та 
розладів ЦНС.

Таким чином, враховуючи вище описані результати власних досліджень, ми 
вважаємо, що основною причиною розвитку маловоддя в ІІ-ІІІ триместрах вагітності 
є інфекційний фактор, який був констатований у всіх вагітних з маловоддям, як до 
(хронічні запальні процеси придатків матки та нижніх відділів статевого тракту) так 
і під час гестації. Аналізуючи вище наведені наукові джерела можна стверджувати, 
що в нашому випадку інфекційний агент ініціює каскад прозапальних цитокінів, 
який чинить пошкодження мембрани ендотелію клітин судин ФПК та амніону, що 
спричиняє збільшення продукції вазоконстрикторного агенту ендотеліну-1 та 
зниженню рівня оксиду азоту та погіршує перебіг та наслідки вагітності. На даному 
етапі функціонування фетоплацентарної системи знаходиться в стані 
компенсаторної діяльності, що проявляється напруженням гемодинаміки в матково- 
плацентарному ланцюзі кровообігу, змінами гормональної функції плаценти, та 
може бути обумовлено наявністю ендотеліальної дисфункції. Така вагітність 
перебігає на фоні підвищеного стресового навантаження та супроводжується 
підвищеною частотою акушерських та перинатальних ускладнень.

Тому, з метою усунення патогенетичних механізмів розвитку маловоддя та 
покрашення подальшого перебігу вагітності, стану плода, перебігу пологів та 
народження здорових немовлят нами запропоновано комплекс лікування, який
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усуває та зменшує вагомість перерахованих механізмів формування патології та 
включає вплив на інфекційний фактор.

Для оцінки двох методик лікування ми звертали увагу, перш за все, на 
динаміку рівня амніотичного індексу, а також на перебіг вагітності та пологів, 
нормалізацію мікрофлори піхви, показників ФПК (гемодинамічні, гормональні), 
величин дисфункції ендотелію та стан плода і новонародженого.

У всіх вагітних ІІ групи вже через два тижні відмічено зростання амніотичного 
індексу -  нормальне значення у (50,00±6,45) %), у іншої половини -  його 
підвищення. Традиційне лікування привело до збільшення даного показника тільки 
у (81,67±5,00) %), %2=10,01, р<0,01 відносно ІІ групи). У ((40,00±6,32) %) з них він 
відповідав нормі, а у ((18,33±5,00) %) його значення практично залишалось без змін 
на рівні до лікування (%2=10,01, р<0,01 відносно ІІ групи).

Через чотири тижні на фоні запропонованого комплексу терапії у двох третин 
(70,00 ±5,92) %) величина амніотичного індексу відповідала нормі, а на фоні 
традиційного -  тільки у половини осіб (56,67±6,40) %), а у (15,00±4,61) %) -  
позитивної динаміки зростання показника не відмічено (х =7,69, р<0,01 відносно 
ІІ підгрупи). У (21,67±5,32) %) І групи та ((5,00±2,81) % ІІ групи маловоддя 
зберігалось аж до пологів (х2=5,84, р<0,05).

Розлади кровообігу в терміні гестації 27-29 тижнів у вагітних І групи 
встановлено підвищення судинного опору в артерії пуповини -  ІР на 18,46 % 
(p<0,01), СДВ -  на 17,92 % (p<0,01) та ПІ -  на 14,85 % (p<0,01), в матковій артерії -  
відповідно на 18,37 % (р<0,01), 18,08 % (р<0,01) та 15,89 % (р<0,05) більше. Після 
лікування в 32-33 тижнів та в 38-40 тижнів підвищення резистентності даних судин 
перевищувало показники контрольної групи практично на ті самі значення як до 
лікування.

На фоні традиційного лікування в терміні 32-33 тижні гестації в І групі 
незначно зросла кількість жінок без порушення гемодинамічних параметрів 
кровоплину у ФПК з (61,67±6,28) %) до (68,33±6,01) %, однак, в 38-40 тижнів частка 
хворих без змін кровоплину стала ще меншою -  (51,67±6,45) %, х2=19,23, р<0,01 
відносно здорових вагітних). А, отже, частка вагітних з діагностованими 
порушеннями кровообігу, які відповідали ІА, ІБ та ІІ ступеню, незважаючи на 
лікування, зросла.

Запропонований курс лікування призвів до нормалізації середніх величин 
параметрів кровоплину в матковій артерії та артерії пуповини в 32-33 тижнів і такий 
кровотік підтримувався до пологів. Крім того, відмічено збільшення кількості осіб 
без гемодинамічних порушень в ФПК з (56,67±6,40) %) до (85,00±4,61) %, х2=3,77, 
р=0,05 відносно І групи). В терміні 38-40 тижнів тільки у незначної кількості 
пацієнтів (16,67±4,81) %) відмічались порушення кровообігу (х =6,02, р<0,01 
відносно І групи -  (38,33±6,28) %)).

Проте, слід відмітити, що в І групі вагітних в 32-33тижнів -  концентрація 
плацентарного лактогену на 20,19 %, вільного естріолу -  відповідно на 25,32 % 
(р<0,05), прогестерону -  на 8,46 % продовжувало негативну динаміку, хоча і не було 
достовірно значущим. Натомість, на фоні запропонованої терапії рівень гормонів 
відповідав нормі.
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Як і очікувалось, запропонований комплекс лікування усував ендотеліальну 
дисфункцію. Рівень ендотеліну-1 та вміст оксиду азоту після лікування відповідали 
рівню контрольної групи на відміну від жінок І групи, де підвищення концентрації 
ендотеліну-1 в сироватці крові після лікування -  склало 53,85 % (р<0,01), а вміст 
оксиду азоту був меншим відповідно на 12,30 %, а вже в 32-33 тижнів -  на 14,32 %
(р<0,01).

При проведенні БПП плоду в 32-33 тижнів гестації у (83,33±4,14) %) вагітних 
І групи стан плода був задовільним, а в 38-40 тижнів -  вже у (73,33±5,71) %); а у 
(5,00±2,81) %) відмічено патологічний стан плода. В той же час, стан плода був 
задовільним у (95,00±2,81) %) жінок ІІ групи в 32-33 тижнів та у (85,00±4,61) %) -  в 
38-40 тижні, що відповідало картині жінок з фізіологічною гестацією, у решти 
вагітних стан плода визначали як сумнівний.

Традиційна терапія не усувала підвищений рівень стресового компоненту та 
тривожності, які були зафіксовані за даними кардіоінтервалографії. Динаміка 
основних статистичних параметрів вегетативного тонусу та спектральних 
показників варіабельності серцевого ритму при проведенні ортостатичної проби на 
фоні запропонованої терапії вказує на нормалізацію даних показників і свідчить про 
зниження тривожності та стресового компоненту. Це підтверджується і за 
допомогою аналізу тесту рівня тривожності Ч.Д. Спілберга та Ю.А. Ханіна. Частка 
жінок ІІ групи з високим рівнем ситуативної тривожності зменшилась до 
(20,00±5,16) %), (х2=4,03, р=0,04 відносно І групи), а в І групі -  залишалась 
практично на рівні до лікування (38,33±6,28) %).

Рівень кортизолу також зазнав більшої динаміки зниження на фоні 
запропонованого лікування, ніж традиційного, при якому вміст даного гормону 
відповідав концентрації до терапії.

Запропонований комплекс терапії маловоддя дозволив знизити частоту 
патологічних пологів: до (16,67±4,81) %) таких випадків, ніж в І -  ((25,00±5,59) %). 
Звертає на себе увагу той факт, що на фоні традиційного лікування дистрес плода 
був показом до операції кесаревого розтину у (57,14±13,23) %, а на фоні 
запропонованого -  у (20,00±12,65) %.

Запропонований комплекс терапії привів до зниження ускладнень в пологах 
таких як передчасний розрив амніона до ((11,67±4,14) % та до 21,67±5,32) % -  в І, 
слабкість пологової діяльності ((5,00±2,81) % та (20,00±5,16) % відповідно). У 
породіль ІІ групи частота субінволюції матки ((13,33±4,39) %) та розладів лактації 
((10,00±3,87) %) була меншою, ніж в І групі (відповідно (20,00±5,16) % та 
(31,67±6,01) %, х2=7,28, р<0,01).

В результаті використання запропонованого комплексу терапії маловоддя 
вдалось підвищити частоту народжених дітей без асфіксії ((86,67±4,39) % в ІІ групі 
та (70,00±5,92) % -  в І групі, х2=3,98, р<0,05) також знизити частоту перинатальної 
захворюваності: морфофункціональна незрілість плода ((1,67±1,65) %) та (5,00±2,81) 
%) -  патологічна втрата ваги. Тоді як в І групі у (8,33±3,57) %) діагностовано ЗРП, у 
(20,00±5,16) % - гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС (х =11,20, p<0,01 відносно ІІ 
групи), у (10,00±3,87) % -  набряк мозку (х2=4,39, p<0,05 відносно ІІ групи), у 
(11,67±4,14) %) -  патологічна втрата ваги та у (10,00±3,87) %) -
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морфофункціональна незрілість та (6,67±3,22) %), були переведені в обласну дитячу 
клінічну лікарню для проведення подальших лікувальних заходів.

Морфологічні зміни у плацентарному комплексі жінок І групи свідчать про 
наявність ознак інфекційного ураження у переважної більшості плацент (66,7 %): 
дистрофічні зміни амніона відмічено у 77,7 % випадків. Крім того, у 20 % випадків 
гістологічна структура плаценти відповідала помірному ступеню плацентарної 
дисфункції, а в 26,7 % -  легкому. Гістологічна структура плацент ІІ групи жінок 
також характеризувалась значним відсотком випадків інфекційного ураження -  
44,4 %. Однак морфологічна структура амніона була відносно збереженою, тільки у
62.2 % констатовано дистрофічні зміни амніотичних клітин. У 17,8 % випадків 
структура плаценти відповідала ознакам плацентарної дисфункції легкого ступеня.

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що для зниження 
частоти акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з маловоддям 
необхідним є комплексний підхід, спрямований на корекцію усіх патогенетичних 
ланок. Отримані результати є переконливою підставою щодо рекомендації даної 
методики для широкого використання в практичній охороні здоров'я.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
актуального питання сучасного акушерства щодо зниження акушерських та 
перинатальних ускладнень у вагітних з маловоддям на основі вивчення клініко - 
функціональних, ендокринологічних, мікробіологічних, морфологічних 
особливостей стану фетоплацентарного комплексу та розробки удосконаленого 
алгоритму лікувально-профілактичних заходів.
1. Основними чинниками ризику розвитку маловоддя є обтяжений акушерський 
та репродуктивний анамнез, а саме хронічні запальні процеси матки та придатків 
(41,7 %), патологічні процеси шийки матки (38,3 %), наявність соматичної патології 
(захворювання сечовидільної системи -  16,7 %, хронічний тонзиліт -  6,7%), а також 
соціальні фактори (ранній початок статевого життя - 54,2 %, наявність 3-х і більше 
партнерів - 33,3%, незначне використання бар’єрних методів контрацепції, лише у
14.2 %).
2. У більшості вагітних з маловоддям (69,2 %) виявлено бактеріальну інфекцію, 
у третини -  бактеріально-вірусну (30,8 %). Встановлено, що у 78,3 % вагітних 
виявлено два патологічних мікроорганізми, у 22,5 % -  три і більше. В структурі 
патологічних збудників найбільшу частку (60,0 %) становили представники умовно- 
патогенної флори в підвищеній концентрації, у половини вагітних (51,67 %) -  
кандидоз, у 28,33 % -  уреаплазменна інфекція, у 18,33 % -  генітальний герпес, у 
15,83 % -  гарднерельоз.
3. Мають місце гемодинамічні зміни фетоплацентарного комплексу у вагітних з 
маловоддям в маткових та артерії пуповини (підвищення СДВ у МА на 18,1 % та 
АП на 19,4 %), що свідчить про стан напруженої компенсаторної реакції, зниження 
продукції - оксиду азоту на 13,24 % (р<0,05) та гіперпродукції ендотеліну-1 на



33,71 % (р<0,01), зниження концентрацій вільного естріолу на 21,02 %,
плацентарного лактогену на 9,32 % та прогестерону на 8,62 %, (р<0,05).
4. При оцінці основних параметрів вегетативної нервової системи та 
психологічних особливостей вагітних з маловоддям встановлено високий рівень 
ситуативної тривожності в основній групі 41,7 %, порушення варіабельності 
серцевого ритму 30,5 % та підвищення рівня кортизолу 12,1 %.
5. Вагітність і пологи у жінок із маловоддям характеризувались достовірно 
високою частотою таких ускладнень, як: загроза переривання вагітності (25 %), 
плацентарна дисфункція (14,2 %), гестаційна анемія (30 %), загроза передчасних 
пологів (8,3 %), синдром затримки розвитку плода (4,2 %), дистрес плода (41,7 %), 
передчасний розрив плідних оболонок (16,7 %), що обумовило високу частоту 
абдомінального розродження у цих вагітних (20 %). Перинатальні наслідки 
розродження характеризувались достовірно високим рівнем асфіксії середньої 
тяжкості (18,3 %, р<0,05), постгіпоксичної енцефалопатії (10,0%, р<0,001), реалізації 
внутрішньоутробної інфекції (6,7%, р<0,05).
6. У всіх вагітних на фоні удосконаленого алгоритму лікування відмічено 
зростання амніотичного індексу, а у 75 % нормалізація. Крім того, відмічено 
збільшення кількості вагітних без гемодинамічних порушень у фетоплацентарному 
комплексі з 56,7 % до 85,0 %. Встановлено нормалізацію рівня плацентарних 
гормонів, а також рівень оксиду азоту та ендотеліну-1.
7. Використання удосконаленого лікувально-профілактичного алгоритму терапії 
маловоддя дозволило достовірно знизити частоту ускладнень вагітності та пологів, а 
саме плацентарної дисфункції в 1,8 рази, синдрому ЗРП І ст. в 2 рази, загрози 
переривання вагітності в 1,5 рази, передчасного розриву плодових оболонок в 
2 рази, дистресу плода в 4 рази, реалізації внутрішньоутробного інфікування в 
1,6 разів. Захворюваність новонароджених в ранньому неонатальному періоді від 
жінок ІІ групи була в 5 разів нижча. (р<0,05).

13

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основі проведеного дослідження з метою зниження частоти акушерських та 
перинатальних ускладнень у жінок з маловоддям доцільно:

1. Вагітних з урогенітальними інфекціями, запальними захворюваннями органів 
малого тазу в анамнезі, обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом 
(непліддя, невиношування вагітності, загроза переривання вагітності, 
народження маловагових плодів та із затримкою внутрішньоутробного 
розвитку, ознаками внутрішньоутробного інфікування необхідно включати у 
групу високого ризику розвитку маловоддя.

2. З метою діагностики та прогнозування маловоддя доцільно проводити 
обстеження жінок визначеної групи ризику по наступному алгоритму:

- на наявність групи TORCH-інфекцій та умовно-патогенної флори в 
підвищеній концентрації (ІФА та ПЛР діагностику, бактеріоскопічні та 
бактеріологічні дослідження);
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- оцінка внутрішньоутробного стану плоду (розширена доплерометрія 
судин «матково-плодово-плацентарного» комплексу, кардіотокографія, 
біофізичний профіль плоду, ехографія плоду) із врахуванням 
гормонального та ендотеліального профілю.

3. Вагітним при виявленні інфекційного фактору, порушеного кровоплину в 
судинах матково-плодово-плацентарного комплексу раціональним є 
призначення терапії спрямованої на профілактику розвитку чи прогресування 
маловоддя, яке включає

- L-аргінін гідрохлорид 4,2 % - 100 мл внутрішньовенно крапельно 1 раз 
на день курсом 5 днів з подальшим переходом в режим питної форми 
даного препарату L-аргінін аспартат -  1 г (1 мірна ложка -  5 мл 4 рази 
на день під час прийому їжі курсом 10 днів);

- комплексний препарат (янтарна кислота 100 мг, нікотинамід 10 мг, 
рибоксин 20 мг, рибофлавіну мононуклеотид 2 мг) внутрішньовенно 
крапельно в кількості 10 мл, розведений в 100 мл 0,9% розчину натрію 
хлориду 1 раз на добу протягом 5 днів;

- деквалінію хлорид 10 мг -  1 вагінальна таблетка на ніч протягом 6 днів;
- ліофілізовані лактобактерії (Lactobacillus plantarum P 17630 1000 мг, 

вагінал. капсули на ніч - 6 днів.
4. При прогресуванні порушень стану плоду та для зниження негативних 

перинатальних наслідків необхідно дострокове розродження в інтересах 
плода.
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АНОТАЦІЯ

Басюга І.О. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних 
жінок із маловоддям. -  На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія. Івано-Франківський
національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017.

Наукова робота спрямована на зниження частоти акушерських та 
перинатальних ускладнень у вагітних з маловоддям на підставі вивчення сприяючих 
чинників, стану ендотелію, порушень стану фетоплацентарного комплексу та 
розробки програми лікувально-профілактичних заходів.
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Вперше отримані дані щодо особливостей взаємозв’язку між клінічними 
особливостями перебігу вагітності та пологів, функціональним станом вегетативної 
нервової системи і фетоплацентарного комплексу, змінами мікробіоценозу статевих 
шляхів у жінок з маловоддям.

Таким чином, на основі отриманих результатів комплексного вивчення 
ризиків розвитку маловоддя при вагітності дозволило розширити наявні дані про 
механізм формування і розвиток перинатальної патології у даної категорії жінок, а 
також науково обгрунтувати необхідність використання вдосконаленого алгоритму 
та лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: перебіг вагітності та пологів, маловоддя, внутрішньоутробна 
інфекція, ендотеліальна дисфункція, психо-емоційний та функціональний стан ВНС, 
лікування.

АННОТАЦИЯ 

Басюга И. Е. Оптимизация лечебно-профилактических мероприятий у 
беременньїх женщин с маловодием. - На правах рукописи.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология. Ивано-Франковский
национальньїй медицинский университет МОЗ Украиньї, Ивано-Франковск, 2017 
год.

Дисертационная работа посвящена снижению частоть акушерских и 
перинатальньїх осложнений у беременньїх с маловодием на основании изучения 
факторов риска, состояния ^ндотелия, нарушения состояния фетоплацентарного 
комплекса и разработки программь лечебно-профилактических мероприятий. 
Впервьіе на основании комплексного клинико-параклинического исследования 
беременньїх женщин с уменшеним обьемом околоплодной жидкости научно 
обоснована роль маловодия в генезе перинатальной патологии.

Установлень основньїе факторьі риска: отягощенньїй акушерский и
репродуктивний анамнезьі (хронические воспалительньїе процессьі матки и 
придатков, патологические процессь шейки матки, аборть в анамнезе, 
перенесенньїе операции на матке, маточньїх трубах, яичниках, угроза прерьівания 
беременности), наличие соматической патологии (заболевания мочеполовой 
системьі, хронический тонзилит), социальньїе (раннее начало половой жизни, 
наличие 3х и более партнеров, только четвертая часть использовала барьерную 
контрацепцию).

Показано, что у большинства беременньїх женщин с маловодием преобладало 
наличие двух инфекционньїх агентов, а у пятой части исследуемьіх -  микст трех и 
больше микроорганизмов, что в свою очередь вьізьівало нарушение функции 
^ндотелия сосудов маточно-плацентарного комплекса и проявлялось состоянием 
напряжения компенсаторной реакции. Для прогнозирования нарушений ^ндотелия у 
женщин с маловодием, кроме общепринятьіх клинико-лабораторньїх и 
инструментальньїх методов, а также ефективности лечения, бьіли исследованьї: 
оксид азот (NO) и ендотелин-1 (Ет-1) в сьіроватке крови.
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Установлено взаимосвязь между клиническими особенностями протекания 
беременности и родов, функциональньїм состоянием вегетативной нервной 
системой. Виявлено, что у женщин с маловодием при исследовании основних 
параметров вегетативной нервной системь и психологических особенностей 
установлено високий уровень ситуативной тревожности, нарушения 
вариабельности сердечного ритма и повишение уровня кортизола.

Дополнено и рассширено известние данние о механизме формирования и 
развития перинатальной патологии у женщин с маловодием. Беременность 
протекала на фоне гестационной анемии, угрози преривания и преждевременних 
родов, синдрома задержки плода, плацентарной дисфункции.

Родоразрешение большинства женщин било в срок, но на фоне дистресса 
плода у 42 %, преждевременного излития околоплодних вод 17 %, что увеличило 
риски оперативного окончания родов 20 %. Перинатальние исходи 
характеризовались високой частотой асфиксии средней тяжести 18 %, 
постгипоксической ^нцефалопатии 10 %, реализации внутриутробной инфекции 
7 %.

Проведенное исследование разрешило определить, что среди беременних с 
маловодием достоверно високое количество женщин с наличием урогенитальних 
инфекций, воспалительних заболеваний органов малого таза в анамнезе, 
отягощенним акушерско-гинекологическим анамнезом (бесплодие, невинашивание 
беременности, угроза преривания беременности, рождение маловесомих плодов и с 
задержкой внутриутробного развития, признаками внутриутробного 
инфицирования), что составило группу риска и подтверждает целесообразность 
проведения исследования женщин данной группи на наличие комплекса TORCH- 
инфекций и условно-патогенной флори, а также проведение диагностики 
внутриутробного состояния плода (расширенная допплерометрия «маточно- 
плацентарно-плодного» комплекса, кардиотокография, биофизический профиль 
плода, ехография плода) с учетом гормонального и ^ндотелиального профиля.

Таким образом, применение разработанних лечебно-профилактических 
мероприятий, по сравнению с традиционними, приводит у беременних с 
маловодием к более вираженному клиническому ^фекту: нормализация показателя 
амниотического индекса у 75 %, увеличение количества беременних бес 
гемодинамических нарушений в «маточно-плацентарно-плодном» комплексе с 57 % 
до 85 %, а также нормализация уровня плацентарних гормонов и показателей 
^ндотелиальной дисфункции, снижение частоти осложнений беременности и родов 
(плацентарной дисфункции в 1,8 раза, синдрома задержки плода І ст. в 2 раза, 
угрози преривания беременности в 1,5 раза, преждевременного разрива плодних 
оболочек в 2 раза, дистреса плода в 4 раза, реализации внутриутробного 
инфицирования в 1,6 раза). Общая заболеваемость новорожденних в раннем 
неонатальном периоде у женщин с предложенним комплексом лечения достоверно 
в пять раз ниже (р<0,05).

Ключевьіе слова: протекание беременности и родов, маловодие,
внутриутробная инфекция, ендотелиальная дисфункция, психо-емоциональное и 
функциональное состояние ВНС, лечение.
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Scientific work is aimed at reducing frequency of obstetric and perinatal 
complications in the pregnant women with oligohydramnios, based on studying favorable 
factors, state of endothelium, disorders of state of fetoplacental complex and working out 
the program of treatment and prevention measures.

For the first time we obtained data regarding the peculiarities of the interdependence 
between the clinical peculiarities of the course of pregnancies and deliveries, functional 
state of the autonomic nervous system and fetoplacental complex, changes of 
microbiocenosis of the genital tract in women with oligohydramnios.

Thus, based on the obtained results of the complex study of the risks of development 
of oligohydramnios during pregnancy, it allowed us to broaden the available data on 
mechanisms of formation and development of perinatal pathology in the above category of 
women, and also to scientifically ground the necessity to use the improved algorithm and 
treatment and prevention measures.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АМо- амплітуда моди 

АР-амніотична рідина 

БПП-біофізичний профіль плоду 

ВНС- вегетативна нервова система 

ВР-варіаційний розмах 

ВРС-варіабельність ритму серця 

ІАР- індекс амніотичної рідини 

ІВР- індекс вегетативної рівноваги 

ІН- індекс напруження регуляторних систем 

ІР-індекс резистентності 

КУО-колоній утворюючі одиниці 

МО-міжнародні одиниці



Мо-мода

NN-стандартне відхилення інтервалів 

ПІ-пульсаційний індекс 

ПЛР-полімеразно-ланцюгова реакція 

СДВ-систоло-діастолічне відношення 

УЗД-ультразвукове дослідження 

ФПК-фетоплацентарний комплекс

HF- потужність спектру високочастотного компоненту варіабельності 

LF- потужність спектру низькочастотного компоненту варіабельності 

LF/HF -  симпатико-вагальний індекс

VLF-потужність спектру дуже низькочастотного компоненту варіабельності
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